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FORSLAG

Budgetudvalget opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. understreger rumpolitikkens strategiske betydning for viljen til at indføre en reel 
europæisk industristrategi baseret på konkrete projekter, der tilfører borgerne og 
virksomhederne håndgribelige fordele, særlig dens to flagskibsprogrammer GMES og 
GNSS;

2. minder om, at den oprindelige metode med offentlig-privat partnerskab til at finansiere 
GNSS-programmerne mislykkedes, hvilket i 2007 førte til beslutningen om at fuldføre 
disse programmer ved finansiering udelukkende fra EU-budgettet; minder om, at det på 
denne baggrund og i lyset af de utilstrækkelige midler i den nuværende flerårige 
finansielle ramme er blevet besluttet at hæve loftet for udgiftsområde 1a med 2,4 mia. 
EUR for perioden 2007-2013; påpeger, at Kommissionen igen i 2010 foreslog en revision 
af den flerårige finansielle ramme for at hæve loftet for udgiftsområde 1a som følge af 
mangel på midler til ITER-projektet;

3. understreger, at sådanne ad hoc-nødløsninger sandsynligvis bringer strategiske, store EU-
projekters succes og værditilvækst i fare og undergraver det politiske momentum omkring 
dem; mener, at det er mest hensigtsmæssigt at finde en langsigtet budgetløsning, der 
tilvejebringer finansiering på EU-plan, som kan opfylde disse programmers teknologiske 
krav og en tidsfrist, der sikrer, at de er relevante og levedygtige;

4. minder om, at Europa-Parlamentet og Rådet i den fælles erklæring om finansiering af de 
europæiske GNSS-programmer som følge af den relevante aftale af 23. november 2007 
bekræftede, at det nødvendige samlede anslåede beløb for GNSS- projektet Galileos fulde 
operationelle kapacitet er 3 400 mio. EUR for perioden 2007-2013, og erklærede, at dette 
beløb ikke burde overskrides i løbet af den finansielle ramme 2007-2013; er imidlertid 
overbevist om, at de midler, som anslås i den aktuelle finansielle ramme, ikke er 
tilstrækkelige til at tage en velfungerende og konkurrencedygtig tjeneste i brug og sikre 
den teknologiske tilslutning senest i 2013; beklager i denne forbindelse det faktum, at 
Kommissionen i sin midtvejsevaluering i januar 2011 ikke foreslog yderligere midler til 
GNSS-programmer for perioden frem til 2013, hvilket kan føre til uacceptable 
forsinkelser i gennemførelsen; påpeger, at hvis der er behov for flere midler i denne 
periode, kan omfordeling fra de nuværende flerårige programmer ikke ses som en 
bæredygtig løsning, og at det vil være uacceptabelt at foretage yderligere reduktioner 
under udgiftsområde 1a, navnlig vedrørende det syvende rammeprogram;

5. understreger, at GNSS er en kritisk teknologi, der kan revolutionere den europæiske 
transportinfrastruktur og forskellige markedssektorer; påpeger, at andre ikke-europæiske 
GNSS-programmer vil blive sat i drift på mellemlang sigt, og at enhver forsinkelse derfor 
vil resultere i et tab af international konkurrenceevne, i at den nuværende infrastruktur vil 
blive forældet, i en manglende evne til at anvende teknologier og applikationer, der er 
under udvikling, og i tab af op til 60 % af de forventede fordele;

6. opfordrer Kommissionen til snarest muligt at underrette Europa-Parlamentet, hvis der 
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opstår yderligere finansieringsbehov med henblik på en rettidig fuldførelse af GNSS, og 
som minimum fremlægge en ajourført finansiel oversigt senest i sommeren 2011, når det 
nye forslag til flerårig finansiel ramme forelægges;

7. understreger endelig, at Galileo ud over at være det første store EU-ejede projekt af denne 
type er af væsentlig interesse for offentligheden i EU, hvilket berettiger anvendelsen af 
offentlige midler; opfordrer Kommissionen til at forbedre projektstyringen, sikre en 
konkurrencedygtig og fuldt operationel tjeneste med en konstellation af 30 satellitter inden 
for den kortest mulige periode, undgå usikkerheder og sende et positivt signal til 
markedsdeltagerne; påpeger, at der kan vise sig stor forskel på aktuelle 
investeringsomkostninger og fremtidige løbende omkostninger; støtter derfor forslaget 
om, at der i fremtiden bør være afsat et forudbestemt årligt beløb på EU's budget til store 
projekter som dette, og at medlemsstaterne bør være hovedansvarlige for finansieringen af 
eventuelle yderligere omkostninger ved at stille supplerende midler til rådighed for EU-
budgettet og samtidig identificere underudnyttede områder af budgettet samt andre 
finansieringskilder, herunder innovative finansieringsformer, der kunne bidrage til at 
finansiere yderligere behov i forbindelse med sådanne store projekter;

8. opfordrer Kommissionen til at overveje muligheden af at tilføre de indtægter, der stammer 
fra Galileos kommercielle aktiviteter, til EU-budgettet;

9. opfordrer Kommissionen til at oplyse Europa-Parlamentet om, hvordan finansieringen af 
de årlige omkostninger for vedligeholdelsen af Galileo, som anslås til 800 mio. EUR, 
sikres, når først systemet er i drift;

10. påpeger, at det skønnede tal (1,9 mia. EUR), der indgår i midtvejsevalueringen for 
perioden efter 2013, udelukkende fremstilles som vejledende; mener, at Kommissionen 
derfor bør fremlægge en strategi for finansieringen på mellemlang og lang sigt af GNSS-
programmerne efter 2013, hvori den bl.a. undersøger muligheden for at fastsætte et årligt 
beløb for perioden 2014-2020, der skal dække færdiggørelsen af Galileos infrastruktur og 
dets vedligeholdelsesomkostninger frem til 2020.
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